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In onderstaand schema is vanuit de aangebrachte focus, zoals die in de notitie “Kaders actualisering” is verwoord en vastgesteld, verder gewerkt aan de concretisering daarvan in projecten en activiteiten. In 
de eerste twee kolommen staat die focus verwoord in Speerpunten en Werkdomeinen. De uitwerking daarna benoemt de betreffende doelstelling, in welk programma dat thuis hoort met verschillende 
aandachtsvelden en tenslotte uitmondend in projecten en activiteiten. Eigenlijk vormen die zes kolommen het strategische verhaal van West-Brabant. Een groot aantal partijen is bij de totstandkoming en de 
uitvoering betrokken: bedrijfsleven, onderwijs, zorginstellingen, natuurterreinbeheerders en overheden. Binnen de overheid zijn het de gemeenten, de provincie en het rijk die voor de uitvoering taken en 
verantwoordelijkheden hebben. De gemeenten in West-Brabant maken daarbij gebruik van hulpconstructies, zoals clusters van gemeenten en de Regio West-Brabant. In de laatste kolom staat verwoord wat 
bij de genoemde activiteiten de rol van de RWB via de Portefeuillehoudersoverleggen (Poho) is. In de Poho’s vindt de afstemming over het gewenste resultaat plaats. Dit vormt dan vaak ook de input vanuit 
West-Brabant in overleggen met andere gremia’s.  
 
Rollen RWB via de Poho’s 
In de laatste kolom wordt dus met één of twee van de onderstaande termen de rol van het POHO beschreven. De inhoud er van staat hieronder achter deze term uitgelegd. 
 
Initiërend:    bestuurlijk/politieke vraagstukken benoemen en vraagstelling formuleren en bestuurlijk vast laten stellen (agendazetting) ; 
Regisserend:  Poho is verantwoordelijk voor het betreffende project als trekker; 
Coördinerend:  Poho zorgt voor platform om relevante partijen (drie O’s) vraagstuk op te pakken, de voorbereiding er van  en afspraken vast te leggen; 
Participerend  Poho is proactief betrokken bij relevante netwerken, gremia en overlegtafels aangaande strategische/prioritaire dossiers en actueel relevante vraagstukken ; 
Uitvoerend:  Poho heeft betreffende uitvoeringstaak op basis van een expliciet bestuursbesluit toegewezen gekregen (vb: KCV, archeologie, Mobiliteitscentrum, Routebureau). 
Monitorend:  Monitoring is bij iedere fase van het project noodzakelijk. Voor welke projecten en de fase waarin het project zich bevindt verzorgt de Poho de rapportage over voortgang afspraken en 

uiteindelijke resultaten ( de learning loupe). 
 

OPBRENGST NAAR AANLEIDING 
KADERBRIEF OKTOBER 2014 

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2016 en verder op niveau van West-Brabant  

Speerpunt Werkdomeinen Doelstelling Programma’s Aandachtsvelden Activiteiten/projecten 
(2015/16) 

Rol RWB (Poho) 

Economie: 
Moderne 
Maakindustrie 

Concurrerende 
economische 
structuur 

Het actief stimuleren en faciliteren van nieuwe 
kansrijke economische activiteiten, ter 
versterking van de concurrentiekracht van de 
regio en duurzame groei van de 
werkgelegenheid. Aanbrengen van cross-
overs tussen topsectoren en verbinden met 
creatieve industrie, cultuur , etc. 

Productplan & 
Urgentieprogramma 
NV REWIN West-
Brabant 

Biobased Economy, Logistiek, 
Maintenance, Agrofood, HTSM 

Business Development en 
Acquisitie (doorlopend) 

Poho SEZ is initiator wat 
betreft het structureel 
actueel houden van het  
economische beeld van 
de regio, en is 
coördinator van de rol 
van RWB als 
opdrachtgever voor 
REWIN. 

Sectorverkenning 
Agrofood gereed in april 
2015 
Sectorverkenning HTSM 
gereed in juni 2015 

     Regionaal economisch 
beleid actueel houden 
(doorlopend) 

Poho SEZ is regisserend 
en coördinerend.   

       

CONCEPT ACTUALISERING UITVOERINGSPROGRAMMA STRATEGISCHE AGENDA 
WEST-BRABANT 2015-2020 (versie 13 februari 2015) 
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OPBRENGST NAAR AANLEIDING 
KADERBRIEF OKTOBER 2014 

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2016 en verder op niveau van West-Brabant  

Speerpunt Werkdomeinen Doelstelling Programma’s Aandachtsvelden Activiteiten/projecten 
(2015/16) 

Rol RWB (Poho) 

 Excellente 
arbeidsmarkt 

Het organiseren van een goede aansluiting 
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, 
waarbij maximaal wordt ingespeeld op de 
specifieke regionale situatie in zijn 
algemeenheid en de sector techniek in het 
bijzonder   

Uitvoeringsprogramma 
rpA 

 Actualisering 
uitvoeringsprogramma in 
december 2015 

Poho SEZ is coördinator 
van het rpA en is 
regisseur van de 
actualisering van het 
uitvoeringsprogramma  

     Uitrol gecoördineerde 
werkgeversbenadering. 
Gerealiseerd december 
2015 

Poho SEZ is coördinator    

     Human Capital Roadmap 
en Sociale Innovatie 
speerpuntsectoren West-
Brabant. Activiteitenplan 
gereed in april 2015 

Poho SEZ is initiator 

     Sectorplan West-Brabant 
gereed in maart 2015  

Poho SEZ participeert in 
de realisatie van een 
regionaal sectorplan 

   Masterplan Techniek Kiezen voor techniek Sectorplan Logistiek 
gereed in juni 2015  
 

Poho SEZ is initiator en 
coördinator van het 
Masterplan Techniek.  

    Leren in de techniek 
    Werken in techniek 
       
 Attractief 

vestigingsklimaat 
Het realiseren van een vestigingsklimaat voor 
bestaande en toekomstige bedrijven dat 
enerzijds maximaal tegemoet komt aan de 
behoefte van het bedrijfsleven en anderzijds 
recht doet aan het gewenste evenwicht tussen 
people, planet en profit   

Ruimtelijke Visie Ruimtelijk Economische visie ter 
uitvoering van BO mirt over 
Maintenance Valley 

Projectopzet maken en 
uitvoeren 

Poho ROW is regisseur  

Het organiseren van 
regiolabs voor het 
innovaties onderzoeken 
van de ruimtelijke 
consequenties van 
energietransitie op de 
verschillende 
schaalniveaus (regionaal, 
de as A58 en lokaal) 

Poho ROW is regisseur 

Bedrijventerreinen Actualisering 
Bedrijventerreinnota. 
Gereed in december 2015 

Poho SEZ is coördinator 
van de actualisering van 
de bedrijventerreinnota 
op basis van de actuele 
behoeftecijfers 

Logistiek Park Moerdijk Poho  participeert daar 
waar nodig bij de 
realisering van LPM 

Herstructurering 
bedrijventerreinen. 
Regionale aanpak gereed 
in juni 2015 

Poho SEZ participeert  

Kantoren Kantorennota West-
Brabant. Gereed in juni in 
2015 

Poho SEZ is regisseur 

   Ondernemerschap  Inventarisatie Poho SEZ is initiator en 
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UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2016 en verder op niveau van West-Brabant  

Speerpunt Werkdomeinen Doelstelling Programma’s Aandachtsvelden Activiteiten/projecten 
(2015/16) 

Rol RWB (Poho) 

Ondernemerschap 
ondersteuningsstructuur 
WB. Gereed in mei 2015 

coördinator voor het 
onderzoek en draagt 
zorg voor een regionaal 
standpunt wat betreft het 
vervolgproces  

   Regio duurzaam 
multimodaal 
bereikbaar houden 

Netwerken/knooppunten Knelpuntenanalyse 
autosnelwegen W-Brabant. 
1e kwartaal 2015 afgerond 

Poho Mob  initieert  
invenatarisatie van W-
Brabantse knelpunten en 
bewerkstelligen van 
oplossingen en 
maatregelen 

Monitor autosnelwegen W-
Brabant. 
Resultaten na 2e kwartaal 
2015 

Poho Mob participeert in 
projectgroep met min. 
I&M, RWS en PNB 

TEN-T-studie RoBel 
(Trans Europees Netwerk – 
Transport: TEN-T) 

Poho Mob participeert in 
DelTri tbv. lobby en 
belangenbehartiging 
richting BO-MIRT en 
TEN-T-programma 

W-Brabantse vaarwegen. 
Resultaten verwacht 3e /4e 
kwartaal 2015 

Poho Mob participeert in  
lobby en 
belangenbehartiging in 
projectgroep richting 
waterschap De Agger en 
PNB 

Knelpuntenanalyse 
Buisleidingenstraat 

Poho Mob participeert in  
Lobby / belangenbeharti-
ging richting LS Ned en 
min. I&M 

Modalshift bevorderen Visie + uitvoeringsagenda 
Duurzame mobiliteit 
3 e kwartaal 2015 

Poho Mob initiëert, 
participeert in 
projectgroep  ism. 3O’s 

Railservicecenter Moerdijk Poho Mob participeert in 
voorbereiding en 
aanvraag TEN-T-studie 

Bevorderen robuust openbaar 
vervoersysteem 

Internationale 
treinverbindingen via 
Breda en Roosendaal. 
Resultaten 3e kwartaal 
2015  

Poho Mob participeert 
(Lobby/belangen- 
Behartiging) via 
landelijke spoortafels en 
richting min. I&M, Vast 
kamer c’ie, NS en PNB. 

NS-dienstregeling 
2016/2017 
Resultaten v.a. 3e kwartaal 
2015 

Poho Mob participeert 
(Lobby/belangen- 
Behartiging) richting min. 
I&M, Vast kamer c’ie, NS 
en PNB. 

   
    Voorzieningen Detailhandel Actualisering 

detailhandelsvisie gereed 
Poho SEZ  is coördinator/ 
regisseur 
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(2015/16) 

Rol RWB (Poho) 

in juni 2015 
   Vrijetijdseconomie Regie in de Regio Oprichting Destinatie 

Management Organisatie + 
activiteitenplan. Gereed 
december 2015 

Poho SEZ is initiator en 
coördinator van de 
inrichting van de DMO 

    Van Gogh Uitvoering 
activiteitenprogramma 
2015 

Poho SEZ is coördinator 
wat betreft de uitvoering 

    Sport Wielerplan West-Brabant 
gereed in juni 2015 

Poho SEZ  is coördinator  

    Routestructuren Plan van Aanpak 
Ruiterroutenetwerk. 
Gereed in juni 2015 

Poho SEZ is initiator en 
coördinator  

     Marketingplan 
Routestructuren Brabant 
gereed in september 2015 

Poho SEZ participeeert 
namens de regio West-
Brabant. 

   Ruimtelijke kwaliteit Landschap, water en ecologie Eerste halfjaar 2015: 
Opgaven op het gebied 
van landschap, water en 
ecologie in beeld brengen 
en dit programma en 
prioriteiten vaststellen in 
het RRO van juni 2015. 
 
Tweede halfjaar 2015 en 
verder: 
Vaststellen 
uitvoeringsagenda in het 
RRO van december 2015 
en daarna realiseren. 

Sg ROW wethouders in 
opdracht RRO initieert, 
coördineert.  

       
Ecologie: 
Energietransitie 

Vermindering 
energievraag 

 

Het realiseren van 1,5% energiebesparing per 
jaar waardoor de energielasten van burgers 
en bedrijven omlaag gaan en waarbij een 
extra economische impuls wordt gegeven aan 
onder andere de bouwsector. 

EnergieAgenda Particuliere woningen 
 

Aan het eind van dit 
driejarig project staat er 
een organisatie die deze 
opschaling ven 
energiebesparing 
zelfstandig kan 
doorzetten.(4000 
particuliere woningen 
energiezuiniger) 
Tevens is er dan een 
regionaal energieloket. 

Conform de 
voorwaarden van de 
VNG is poho Milieu en 
Afval als 
regiocoördinator 
aanspreekpunt. Poho 
Milieu en Afval is 
verantwoordelijk voor 
het programma 
management. 

    Openbare verlichting Interreg OVL-project 
bestaande uit visievorming, 
demonstratieprojecten en 
innovatie en cutting edge 

Poho Milieu en Afval 
regisseert met en tussen 
deelnemende Belgische 
en Nederlandse 
gemeenten en Interreg 

       
 Regionale 

opwekking van 
Het opwekken van 16% duurzame energie in 
2020 door het realiseren van 1,9 PJ 

EnergieAgenda Wind, biomassa en 
gebouwgebonden opties 

Regionaal windbod 2020, 
bestaande uit 100 MW op 

Poho Milieu en Afval 
coordineert de gemaakte 
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(2015/16) 

Rol RWB (Poho) 

duurzame energie 
 

windenergie, 4,2 PJ bio-energie en 2,8 PJ in 
de gebouwde omgeving. Het einddoel is een 
energieneutrale regio in 2050. 

nieuwe locaties en 100 MW 
extra op bestaande 
locaties. 

afspraken, stimuleert de 
gemeenten tot 
gezamenlijke uitvoering 
en is intermediair met 
provincie en rijk 

       
  CO2-vermindering Het verminderen van de CO2-uitstoot met 30% 

in 2020 
Duurzame Mobiliteit Minder, schoner en zuiniger 

vervoer 
Opstellen regionale visie  
duurzame mobiliteit en 
implementeren  
uitvoeringsprogramma 

Poho Milieu en Afval is 
regisseur 

       
       
Leefbaarheid: 
Mee in de 
maatschappelijke 
transformatie 

Opgaven bestaande 
woningvoorraad en 
woningbouw 

Regionale afspraken over bestaande 
woningvoorraad en woningbouw als gevolg 
van bevolkings-, huishoudens- en 
woningbouwprognoses en demografische 
veranderingen vaststellen 

Regionale Agenda 
Wonen (RAW) 

Woningbouwopgaven periode 
2015-2024 

Vaststellen en doen 
realiseren regionale 
woningbouwafspraken aan 
de hand van regionale 
spelregels 

Sg ROW wethouders in 
opdracht RRO 
coördineert de 
activiteiten van de 
gemeenten op wiens 
grondgebied de nieuwe 
bouwplannen ontwikkelt 
worden en bestaande 
woningvoorraad moet 
worden getransformeerd 
en is intermediair naar 
provincie, externe 
partners in het 
Bouwberaad en Platform 
Wonen, KBO, VKK, 
zorginstellingen, 
particuliere 
initiatiefnemers en rijk.  

   Het, in bestaande als ook in 
nieuwe woningen, stimuleren 
van energetisch duurzaam en 
levensloopbestendig wonen in 
zowel koop als huurwoningen 
en dit financierbaar houden / 
maken. 

Evaluatie convenant 
duurzaam bouwen in 2015 
 
 
Particuliere initiatieven 65+ 
mogelijk maken 

   Kwantitatieve en kwalitatieve 
balans woningmarkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op weg naar een regionale 
woonvisie 

Ontwikkelen en vaststellen 
doorstroom 
instrumentarium 
 

Afstemming vraag en 
aanbod (sub)regionaal, in 
relatie met toepassing van 
de:  
Ladder voor duurzame 
verstedelijking (geldt ook 
voor alle andere  
ruimtelijke ontwikkelingen 
van groen naar rood) 

    Huisvesting en participatie 
arbeidsmigranten 

Realiseren regionale 
afspraken met de minister 
over kwalitatieve en 
kwantitatieve toevoeging 
van de 

Sg ROW wethouders in 
opdracht RRO 
coördineert de realisatie 
van de locale opgaven 
van de gemaakte 
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OPBRENGST NAAR AANLEIDING 
KADERBRIEF OKTOBER 2014 

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2016 en verder op niveau van West-Brabant  

Speerpunt Werkdomeinen Doelstelling Programma’s Aandachtsvelden Activiteiten/projecten 
(2015/16) 

Rol RWB (Poho) 

huisvestingsopgaven, 
periode 2014-2020.  
 
 
 
 

regionale afspraken.  Is 
aanspreekpunt voor de 
externe betrokken 
partijen zoals 
huisvesters, corporaties, 
uitzendorganisaties en 
migranten en 
ondersteunt de 
bestuurlijke overleggen 
met de minister. 

De landelijke pilot 
participatieverklaring in 
Zundert, inclusief 
taalonderwijs voor 
arbeidsmigranten, 
afronden.  De pilot met de 
minister evalueren en 
onderzoek naar uitrollen 
naar de regio. 

Sg ROW wethouders in 
opdracht RRO 
coördineert  

Het inrichten van een of 
meerdere digitale en/of 
fysieke infopunten 
arbeidsmigranten in de 
regio onderzoeken 

Sg ROW wethouders in 
opdracht RRO 
coördineert  

Project handhaving 
arbeidsmigranten met 10 
regiogemeenten geheel 
2015 uitvoeren en 
afronden en evalueren in 
2016 

Sg ROW wethouders in 
opdracht RRO regisseert  

  Afbouw intramurale capaciteit zorgvastgoed  Extramuralisering zorg In 2015 
meerjarenprogramma 
afbouw intramurale 
capaciteit 

Poho ZWO coördineert  

 “Bereikbaarheid” 
maatschappelijke 
voorzieningen 

Datgene doen wat nodig is om voorzieningen 
bereikbaar te houden, zodat mensen kunnen 
blijven wonen waar men het liefst woont 

Openbaar vervoer Stad- en streekvervoer, 
Kleinschalig Collectief 
Vervoer(m.n. deeltaxi) 

Strategische afspraken 
met PNB en vervoerders 
over samenwerking op OV-
gebied (medio 2015) 

Poho Mob en Bc KCV 
participeren voor 19 
gemeenten op het  
gebied van vervoer als 
zorg de belangen 

Dienstregeling openbaar 
vervoer 2015 en 2016 

Poho Mob participeert  in 
OV ontwikkelteam 
concessiegebied W- en 
M-Brabant mbt. 
knelpunten en 
ontwikkelingen richting 
Arriva en PNB 

Bestedingsplan diverse 
acties ter bevordering 
gebruik OV en 
Kleinschalige 

Poho Mob regisseert 
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Rol RWB (Poho) 

mobiliteitsoplossingen  

   GGA -programma 
(Gebiedsgerichte 
aanpak) 

Verkeersveiligheid en 
leefbaarheid 

advies aan GS PNB 
toekenning BDU-subsidies 
2016 
(uitvoeringsprogramma 
GGA) 

Poho Mob coördineert 
inventarisatie projecten, 
prioritering   

   Breedband  Haalbaarheidstudie naar 
realisering regiodekkend 
breedbandnet. Gereed in 
juni 2015 

Poho SEZ coördineert de 
haalbaarheidsstudie 

  Het onderzoeken van de gevolgen van krimp 
op de maatschappelijke voorzieningen en 
oplossingsrichtingen 

Onderwijs Basisonderwijs Eerste kwartaal 2015 
presentatie resultaten 
onderzoek Basisonderwijs. 
 
Medio 2015  
uitwerking vervolgaanpak 

Poho ZWO  coördineert  

 Doorontwikkeling 
Zorg en 
Ondersteuning 

Komen tot een vernieuwde aanpak van zorg 
en ondersteuning, waarbij de burger zelf regie 
neemt, professionals regelruimte krijgen,  
administratieve lasten beperkt en de kosten 
beheersbaar blijven 

  In 2015 vier 
verdiepingsbijeenkomsten 
rond het thema 
zorginnovatie (informele 
zorg, technologische / 
productinnovatie, wonen 
met zorg in dunbevolkt 
gebied, financiële innovatie 

Poho ZWO  coördineert  

In 2015, drie keer 
Regionale overlegtafel met 
externe partners (zorg- en 
welzijnsaanbieders, 
zorgkantoor / -
verzekeraars, 
cliëntorganistatie) 
knelpunten/kansen 
hervorming langdurige 
zorg 

Poho ZWO coördineert  

  Bevorderen zorgeconomie vanuit twee 
invalshoeken: de betekenis er van voor 
burgers en professionals in de zorg en vanuit 
het potentieel economische belang. 

  Care Innovation Center 
verder uitbouwen 

Poho SEZ,ZWO 
participeert 

Ontwikkeling proeftuin 
zelfzorg en preventie. 
Opschaling. Evaluatie van 
methodiek. 

Poho ZWO participeert 

 Vernieuwing 
Overheidsparticipatie 

 Leefbaarheid Vernieuwend en waarderend 
omgaan met burgerinitiatieven 

In 2015 het organiseren 
van enkele regionale 
overlegtafels met 
gemeenten, dorpsraden, 
vereniging kleine kernen 
(VKK), provincie en BZK 
over het omgaan met 
burgerinitiatieven. 

Sg ROW wethouders in 
opdracht RRO 
coördineert  
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Presentatie 
(gesubsidieerde) 
leefbaarheidsprojecten 

       
Algemeen Lobby en Public 

Affairs 
West-Brabantse belangen klinken door in 
Provinciale, Rijks- en Europese 
Beleidsprogramma’s en overlegtafels 

Lobby en Public 
Affairs 

Organisatie PA en lobby  Projectplan organisatie PA 
en Lobby: 4e kwartaal 2015 

DB/AB regisseert 

   Belangenbehartiging  
 

Tracéwijziging 380kV Vaststelling voorgenomen 
besluit is voorzien in de 
periode 2015/2016 

Sg ROW wethouders 
coördineert  

Mobiliteit BO-MIRT (doorlopend) Poho Mob coördineert  

    OP-zuid Notitie mogelijkheden 4e 
kwartaal 

Poho SEZ coördineert 

    Provinciale fondsen Notitie mogelijkheden 4e 
kwartaal 

Db coördineert 

    Collegeakkoord GS Notitie aandachtspunten 
WB 1e kwartaal 

DB regisseert 

 Branding West-
Brabant 

West-Brabant staat op de kaart Branding SA en UP Projectplan Branding Db is trekker om verhaal 
WB in kaart te brengen 

 Bestuurlijke 
organisatie 

Binnen het huis van Thorbecke is de regio 
West-Brabant een hulpmiddel voor de 19 
gemeenten. 

Veerkrachtig Bestuur 
West-Brabant 

BrabantStad Inbreng West-Brabant via 
Breda inbrengen op BS-
dinsdagen (doorlopend) 

Db  coördineert inbreng 

    DelTri Bestuurlijke participatie in 
Platform via bgm”s 
Moerdijk en Breda 
(doorlopend) 

Db  participeert ambtelijk 
in DelTri en ondersteund 
bestuurders 

    Strategic Board Bestuurlijke participatie in 
Board door voorzitter 
POHO (doorlopend) 

Db  participeert in 
ambtelijk kernteam en 
ondersteund voorzitter 
POHO 

    Provincie NB West-Brabant  is één van 
de vier Brabantse regio’s 
die op strategisch vlak de 
belangen van de WB-
gemeenten borgt 
(doorlopend) 

Poho’s  participeren en 
RWB ondersteunt 
bestuurders en 
participeert ambtelijk in 
de betreffende 
overleggen 

 


